
Градоначелник града Београда, 29. августа 2022. године, 
на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. 
закон, 37/19 и 111/21 – др. закон), члана 57. Закона о прево-
зу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС”, 
бр. 68/15, 41/18, 44/18 – др. закон, 83/18, 31/19 и 9/20), члана 
42. став 2. Одлуке о јавном линијском превозу путника на 
територији града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 61/09, 10/11, 55/11, 69/14, 2/15, 86/16, 89/20, 106/20, 
22/21, 111/21, 19/22 и 72/22) и члана 52. став 1. тач. 6 и 10. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – 
одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), 
донео је

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГЕ 
ПРЕВОЗА У ЈАВНОМ ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИ-

КА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

I.
У Решењу о утврђивању цене услуге превоза у јавном 

линијском превозу путника на територији града Београда 

(„Службени лист Града Београда", број 60/22) у глави III, 
одељак 3. „Цене електронских карата у претплати”, пододе-
љак 3.1 „Цене месечних електронских карата у претплати”, у 
ставу 1. у табеларном приказу: „Остале повлашћене катего-
рије”, у називу категорије корисника након речи „избегла и 
интерно расељена лица”, ставља се тачка и зарез и додају се 
речи: „слободни уметници”.

У истој глави и одељку, у пододељку 3.3. „Цена годи-
шњих електронских карата у претплати”, у ставу 1. у табе-
ларном приказу: „Остале повлашћене категорије”, у називу 
категорије корисника након речи „избегла и интерно расе-
љена лица”, ставља се тачка и зарез и додају се речи: „сло-
бодни уметници”.

II.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а приме-

њује се осмог дана од дана објављивања у „Службеном ли-
сту Града Београда".

Градоначелник града Београда
Број 38-6278/22-Г, 29. августа 2022. године

Градоначелник
Александар Шапић, с. р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

САВСКИ ВЕНАЦ

Скупштина Градске општине Савски венац, на 16. сед-
ници, одржаној 31. августа 2022. године, на основу чланa 
67. став 1. тачка 8. и члана 69. Закона о локалним избори-
ма („Службени гласник РС”, број 14/22) и члана 17. Стату-
та Градске општине Савски венац („Службени лист Града 
Београда”, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13, 66/16, 78/19 и 
122/20), донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦЕ СКУПШТИНЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

I. Констатује се престанак мандата одборнице Скупштине 
Градске општине Савски венац Весне Видовић, са изборне ли-
сте „Александар Вучић – За нашу децу”, избором за заменика 
градоначелника града Београда, са 20. јуном 2022. године.

II. Ову одлуку објавити на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије и у „Службеном листу Града Београда”.

О б р а з л оже њ е

Чланом 67. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС”, број 14/22) утврђени су разлози престанка 
мандата одборника пре истека времена на које је изабран. 
Један од разлога је и преузимање функције која је по Уставу 
и закону неспојива са функцијом одборника. 

Имајући у виду да је Скупштина Града Београда Реше-
њем о избору заменика градоначелника града Београда број 
112-189/22-С од 20. јуна 2022. године, објављеном у „Слу-
жбеном листу Града Београда” број 64/22, изабрала одбор-
ницу Весну Видовић на функцију заменика градоначелника 
града Београда, те да јој избором на ову функцију престаје 
одборнички мандат, у свему у складу са горе наведеним, до-
нета је одлука као у диспозитиву. 
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Упутство о правном средству: Против ове одлуке одбор-
ница којој је констатован престанак мандата може поднети 
жалбу Управном суду у року од седам дана од дана доноше-
ња ове одлуке.

Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-16.1/2022-I-01, 31. августа 2022. године

Председник
Страхиња Кукић, с. р.

Скупштина Градске општине Савски венац, на 16. сед-
ници, одржаној 31. августа 2022. године, на основу члана 72. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 
14/22) и члана 17. Статута Градске општине Савски венац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 
33/13, 36/13, 66/16, 78/19 и 122/20), донела је

ОДЛУКУ

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦЕ СКУП-
ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ 

I. Потврђује се мандат одборници Скупштине Градске 
општине Савски венац, Данилки Јојкић Даниловић, са из-
борне листе „Александар Вучић – За нашу децу”.

II. Ову одлуку објавити на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије и у „Службеном листу Града Београда”.

О б р а з л оже њ е

Чланом 72. став 1. Закона о локалним изборима („Слу-
жбени гласник РС”, број 14/22) предвиђено је да мандат који 
престане одборнику пре него што истекне време на које је 
изабран Изборна комисија решењем додељује првом наред-
ном кандидату са исте изборне листе, којем није био доде-
љен мандат одборника, у року од два дана од дана када је 
констатовано да је престао мандат. 

Ставовима 3. и 4. истог члана предвиђено је да мандат 
новог одборника почиње да тече од дана када му је скуп-
штина потврдила мандат. Мандат новог одборника може 
трајати најдуже до истека времена на које је изабран одбор-
ник коме је престао мандат. 

Имајући у виду напред наведено, потврђује се мандат 
новој одборници Данилки Јојкић Даниловић, те је Скуп-
штина донела одлуку као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против ове одлуке подно-
силац проглашене изборне листе која је освојила мандате, 
одборник и кандидат за одборника на изборној листи са које 
је изабранa новa одборница могу поднети жалбу Управном 
суду, у року од седам дана од дана доношења ове одлуке.

Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-16.2/2022-I-01, 31. августа 2022. године

Председник
Страхиња Кукић, с. р.

Скупштина Градске општине Савски венац, на 16. седни-
ци, одржаној 31. августа 2022. године, на основу члана 17. Ста-
тута Градске општине Савски венац („Службени лист Града 
Београда”, бр. 45/08, 18/10, 33/13, 36/13, 66/16, 78/19 и 122/20) 
и члана 48. Пословника Скупштине Градске општине Савски 
венац („Службени лист Града Београда”, брoj 47/22), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИ-
КА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

САВСКИ ВЕНАЦ
I. Утврђује се да је Оливеру Чесмаџиском, мастер прав-

нику из Београда, престала дужност заменика секретара 
Скупштине Градске општине Савски венац, са 31. августом 
2022. године, због поднете оставке.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-16.3/2022-I-01, 31. августа 2022. године

Председник
Страхиња Кукић, с. р.

Скупштина Градске општине Савски венац, на 16. сед-
ници, одржаној 31. августа 2022. године, на основу члана 17. 
Статута Градске општине Савски венац („Службени лист 
Града Београда”, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13, 66/16, 
78/19 и 122/20) и члана 28. Одлукe о локалном омбудсману 
Градске општине Савски венац („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 40/17, 88/19 и 116/20), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЛОКАЛ-
НОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ 

ВЕНАЦ
I. Утврђује се да је Светиславу Миловановићу престала 

дужност локалног омбудсмана Градске општине Савски ве-
нац, са 31. августом 2022. године, због истека мандата.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”. 

Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-16.4/2022-I-01, 31. августа 2022. године

Председник
Страхиња Кукић, с. р.

Скупштина Градске општине Савски венац, на 16. сед-
ници, одржаној 31. августа 2022. године, на основу члана 17. 
Статута Градске општине Савски венац („Службени лист 
Града Београда”, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13, 66/16, 
78/19 и 122/20) и члана 23. став 1. Одлукe о локалном ом-
будсману Градске општине Савски венац („Службени лист 
Града Београда”, бр. 40/17, 88/19 и 116/20), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИ-
ЦЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

САВСКИ ВЕНАЦ
I. Утврђује се да је Милици Поповски престала дужност 

заменице локалног омбудсмана Градске општине Савски 
венац, са 31. августом 2022. године, због истека мандата.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”. 

Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-16.5/2022-I-01, 31. августа 2022. године

Председник
Страхиња Кукић, с. р.

Скупштина Градске општине Савски венац, на 16. сед-
ници, одржаној 31. августа 2022. године, на основу члана 17. 
Статута Градске општине Савски венац („Службени лист 
Града Београда”, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13, 66/16, 
78/19 и 122/20) и члана 23. став 1. Одлукe о локалном ом-
будсману Градске општине Савски венац („Службени лист 
Града Београда”, бр. 40/17, 88/19 и 116/20), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИ-
ЦЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

САВСКИ ВЕНАЦ

I. Утврђује се да је Неди Кажић престала дужност заме-
нице локалног омбудсмана Градске општине Савски венац, 
са 31. августом 2022. године, због истека мандата.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”. 

Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-16.6/2022-I-01, 31. августа 2022. године

Председник
Страхиња Кукић, с. р.

Скупштина Градске општине Савски венац, на 16. сед-
ници, одржаној 31. августа 2022. године, на основу члана 17. 
Статута Градске општине Савски венац („Службени лист 
Града Београда”, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13, 66/16, 
78/19 и 122/20) и члана 23. став 1. Одлукe о локалном ом-
будсману Градске општине Савски венац („Службени лист 
Града Београда”, бр. 40/17, 88/19 и 116/20), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИ-
ЦЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

САВСКИ ВЕНАЦ

I. Утврђује се да је Александри Кузмановић престала 
дужност заменице локалног омбудсмана Градске општине 
Савски венац, са 31. августом 2022. године, због истека ман-
дата.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”. 

Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-16.7/2022-I-01, 31. августа 2022. године

Председник
Страхиња Кукић, с. р.

Скупштина Градске општине Савски венац, на 16. сед-
ници, одржаној 31. августа 2022. године, на основу чл. 17. 
и чл. 96-100. Статута Градске општине Савски венац („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 
36/13, 66/16, 78/19 и 122/20) и чл. 20. и 21. Одлукe о локал-
ном омбудсману Градске општине Савски венац („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 40/17, 88/19 и 116/20), донела је

РЕШЕЊE
О ИЗБОРУ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОП-

ШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

I. Бира се Светислав Миловановић за локалног омбуд-
смана Градске општине Савски венац.

II. Избор се врши на период од пет година.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 

Београда”. 

Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-16.8/2022-I-01, 31. августа 2022. године

Председник
Страхиња Кукић, с. р.

Скупштина Градске општине Савски венац, на 16. сед-
ници, одржаној 31. августа 2022. године, на основу члана 17. 
и чл. 96–100. Статута Градске општине Савски венац („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 
36/13, 66/16, 78/19 и 122/20) и члана 23. Одлукe о локалном 
омбудсману Градске општине Савски венац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 40/17, 88/19 и 116/20), донела је

РЕШЕЊE
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИЦЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
I. Бира се Милица Поповски за заменицу локалног ом-

будсмана Градске општине Савски венац.
II. Избор се врши до истека периода на који је изабран 

локални омбудсман Градске општине Савски венац.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 

Београда”. 
Скупштина Градске општине Савски венац

Број 06-1-16.9/2022-I-01, 31. августа 2022. године

Председник
Страхиња Кукић, с. р.

Скупштина Градске општине Савски венац, на 16. сед-
ници, одржаној 31. августа 2022. године, на основу чл. 17. и 
чл. 96–100. Статута Градске општине Савски венац („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 
36/13, 66/16, 78/19 и 122/20) и члана 23. Одлукe о локалном 
омбудсману Градске општине Савски венац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 40/17, 88/19 и 116/20), донела је

РЕШЕЊE
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИЦЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
I. Бира се Неда Кажић за заменицу локалног омбудсмана 

Градске општине Савски венац.
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II. Избор се врши до истека периода на који је изабран 
локални омбудсман Градске општине Савски венац.

III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Београда”. 

Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-16.10/2022-I-01, 31. августа 2022. године

Председник
Страхиња Кукић, с. р.

Скупштина Градске општине Савски венац, на 16. сед-
ници, одржаној 31. августа 2022. године, на основу члана 17. 
и чл. 96–100. Статута Градске општине Савски венац („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 
36/13, 66/16, 78/19 и 122/20) и члана 23. Одлукe о локалном 
омбудсману Градске општине Савски венац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 40/17, 88/19 и 116/20), донела је

РЕШЕЊE
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИЦЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

I. Бира се Александра Кузмановић за заменицу локалног 
омбудсмана Градске општине Савски венац.

II. Избор се врши до истека периода на који је изабран 
локални омбудсман Градске општине Савски венац.

III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Београда”. 

Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-16.11/2022-I-01, 31. августа 2022. године

Председник
Страхиња Кукић, с. р.

Скупштина Градске општине Савски венац, на 16. сед-
ници, одржаној 31. августа 2022. године, на основу члана 
42. ст. 2. и 3. Закона о туризму („Службени гласник РС”, бр. 
17/19), члана 20. Закона о јавним службама („Службени гла-
сник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. 
закона, 83/05 – испр. др. закона и 83/14 – др. закон), Статута 
Туристичке организације Градске општине Савски венац и 
члана 17. Статута Градске општине Савски венац („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 45/08, 18/10, 33/13, 36/13, 66/16, 
78/19 и 122/20), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЧЛАНИ-
ЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗА-

ЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

I. Утврђује се да је Ивани Љубас престала дужност члани-
це Управног одбора Туристичке организације Градске општи-
не Савски венац из реда запослених, због истека мандата.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-16.12/2022-I-01, 31. августа 2022. године

Председник
Страхиња Кукић, с. р.

Скупштина Градске општине Савски венац, на 16. сед-
ници, одржаној 31. августа 2022. године, на основу члана 
42. ст. 2. и 3. Закона о туризму („Службени гласник РС”, бр. 
17/19), члана 20. Закона о јавним службама („Службени гла-
сник Републике Србије”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 
81/05 – исправка др. закона, 83/05 – исправка др. закона и 
83/14 – др. закон), Статута Туристичке организације Град-
ске општине Савски венац и члана 17. Статута Градске оп-
штине Савски венац („Службени лист Града Београда”, бр. 
45/08, 18/10, 33/13, 36/13, 66/16, 78/19 и 122/20), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ТУ-
РИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

САВСКИ ВЕНАЦ

I. Именује се Ивана Љубас, дипл. економиста – менаџер 
у хотелијерству, за чланицу Управног одбора Туристичке 
организације Градске општине Савски венац из реда запо-
слених.

II. Именовање се врши на период од четири године.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 

Београда”.

Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-16.13/2022-I-01, 31. августа 2022. године

Председник
Страхиња Кукић, с. р.

ЛАЗАРЕВАЦ

Веће Градске општине Лазаревац, на седници одржаној 
26. августа 2022. године, на основу члана 2. Одлуке о из-
менама и допунама Одлуке о давању у закуп непокретно-
сти које користи градска општина Лазаревац („Службени 
лист Града Београда”, број 134/21), члана 48. Статута Град-
ске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, 
бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19 ) и члана 5. Пословника Већа 
Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београ-
да”, број 121/20), донело је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК О УТВР-
ЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ 
ПРОСТОР КОЈИ КОРИСТИ ГРАДСКА ОПШТИНА ЛА-

ЗАРЕВАЦ

I. Даје се сагласност на Ценовник о утврђивању висине 
закупнине за пословни простор који користи градска оп-
штина Лазаревац, који је Надзорни одбор Јавног предузећа 
за изградњу Лазаревца под бројем 1760 донео на седници 
одржаној 18. августа 2022. године.

II. Ово решење и ценовник објавити у „Службеном ли-
сту Града Београда”.

Веће Градске општине Лазаревац
II-број 06-166.3/2022, 26. августа 2022. године

Председник
Бојан Стевић, с. р.
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На основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 4. став 2 тачка 
5. Одлуке о изменама и допунама одлуке о оснивању ЈП за изградњу Лазаревца (,,Службени лист Града Београда”, број 
136/16), члана 6. Статута ЈП за изградњу Лазаревца (дел. број 252 од 1. фебруара 2017. године) и Одлуке о изменама и допу-
нама одлуке о давању у закуп непокретности које користи Градска општина Лазаревац (,,Службени лист Града Београда”, 
број 134/21), Надзорни одбор ЈП за изградњу Лазаревца на 22. седници,одржаној 18. августа 2022. године, једногласно je 
донео

ЦЕНОВНИК
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР КОЈИ КОРИСТИ ГРАДСКА ОПШТИНА ЛА-

ЗАРЕВАЦ

Члан 1.
Овим ценовником утврђује се висина закупнине за пословни простор у својини Града Београда, чији је корисник град-

ска општина Лазаревац, а који је од стране Градске општине Лазаревац поверен на управљање Јавном предузећу за изград-
њу Лазаревца.

Члан 2.
Закупнина за пословни простор из члана 1.овог ценовника, утврђује се према врсти пословног простора, зонама и де-

латностима и то:

Врста пословног
простора Делатност

Цена у дин/m²
Екстра 

зона I зона II зона III зона IV зона

ЛОКАЛИ

а)комерцијално
– услужна 673,00 609,00 545,00 491,00 107,00

б)занатска (производња и услуге) 523,00 470,00 427,00 384,00 85,00
в)атељеи и стари занати 128,00 117,00 107,00 96,00 69,00

КАНЦЕЛАРИЈЕ

а) за научне, спортске, здравствене, културне, образовне, хуманитарне и
верске организације и удружења, удружења социјалне и дечје заштите 224,00 203,00 24,00 18,00 12,00

б) за парламентарне политичке, синдикалне и друштвене организације
и удружења грађана 299,00 257,00 240,00 214,00 64,00

в) Агенције, државни ограни
и организације, јавна предузећа,
службе и установе чији је оснивач ГО Лазаревац

336,00 304,00 240,00 246,00 53,00

г) остале делатности 555,00 502,00 449,00 406,00 53,40
ПРОИЗВОДНИ ПРОСТОР 336,00 299,00 267,00 240,00 43,00
СКЛАДИШТА/МАГАЦИНИ 336,00 299,00 267,00 240,00 43,00
БАНКОМАТИ 9.855,00 9.239,00 8.007,00 7.000,00 7.000,00

Висина закупнине утврђене у ставу 1. овог члана је по-
четна закупнина код утврђивања висине закупнине путем 
јавног надметања, односно прикупљања писаних понуда.

Наведена цена, такође представља висину закупнине за 
пословни простор додељен у закуп путем непосредне по-
годбе.

У висину закупнине утврђене овим ценовником, нису 
урачунати трошкови који падају на терет закупца, а који 
се односе на редовно текуће одржавање, трошкове грејања, 
електричне енергије, трошкове комуналних услуга, ПТТ 
услуга и сличне трошкове.

Члан 3.
Висина закупнине утврђује се по m² пословног простора 

према намени делатности и зони у којој се пословни про-
стор налази.

У закупнину пословног простора није урачунат порез на 
додату вредност (ПДВ).

Члан 4.
Територија градске општине Лазаревац, дели се на сле-

деће зоне:
1) ЕКСТРА ЗОНА: Лазаревац – Карађорђева, Краља Пе-

тра Првог;
2) I ЗОНА: Лазаревац – Николе Вујачића, Димитрија Ту-

цовића, Бранка Радичевића, Дула Караклајића, Др Ђорђа 
Ковачевића;

3) II ЗОНА: преостали део територије града Лазаревца, 
МЗ Шопић, МЗ Шушњар, МЗ Петка, МЗ Дрен, МЗ Лукавица;

4) III ЗОНА: МЗ Велики Црљени (Улица 3. октобра), МЗ 
Степојевац (Улица 7. октобра), МЗ Рудовци (Аранђеловач-
ки пут);

5) IV ЗОНА: остале сеоске месне заједнице осим улица 
из тачке 4.

Члан 5.
 По намени делатности пословни простор се разврстава 

на следећи начин:
1) Локали:
a) комерцијално-услужна делатност;
б) занатска (производња и услуге) и
в) атељеи и стари занати.
2) Канцеларије:
a) за научне, спортске, здравствене, културне, образов-

не, хуманитарне и верске организације и удружења, удру-
жења социјалне и дечје заштите;

б) за парламентарне политичке, синдикалне и друштве-
не организације и удружења грађана;

в) агенције, државни ограни и организације, јавна пре-
дузећа, службе, установе чији је оснивач ГО Лазаревац;

г) остале делатности;
3) производни простор;
4) складишта/магацини и
5) банкомати.

Члан 6.
Висина закупнине, постигнута на јавном надметању, од-

носно у поступку прикупљања писаних понуда, прати сва-
ко наредно усклађивање висине закупнина.
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Oвај ценовник се примењује на поступке који буду по-
кренути после почетка његове примене било да се ради о 
новој додели пословног простора у закуп, било о продуже-
њу уговора о закупу са постојећим закупцима.

Члан 7.
Овај ценовник се доставља на сагласност Већу Градске оп-

штине Лазаревац, а ступа на снагу и примењује се осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Почетком примене овог ценовника престаје да се приме-
њује Одлука о утврђивању висине закупнине за пословни 
простор који користи Градска општина Лазаревац („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 33/17).

Надзорни одбор ЈП за изградњу Лазаревца
Број 1760, 18. августа 2022. године

Председник
Слободан Милановић, с. р.

ОБРЕНОВАЦ

Веће Градске општине Обреновац, на основу члана 4. 
став 5, члана 51. став 1. тачка 2, члана 53. и члана 170. За-
кона о запосленима у аутономним покрајинама и јединица-
ма локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 
113/17, 113/17 – др. закон, 95/18 и 114/21) и члана 55, тачка 
18. Статута Градске општине Обреновац („Службени гла-
сник РС”, бр. 98/19– пречишћен текст 2 и 144/19 – исправ-
ка), на седници одржаној 15. августа 2022. године, донело је 

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА РАДА НА ПОЛОЖАЈУ НА-

ЧЕЛНИКУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
1. Утврђује се престанак рада на положају начелнику 

Управе Градске општине Обреновац, Милораду Косанови-
ћу, дипломираном правнику, услед подношења оставке.

2. Престанак рада на положају утврђује се са 14. авгу-
стом 2022. године.

3. Ово решење објавити у „ Службеном листу Града Бео-
града”.

Веће Градске општине Обреновац
VII-02 број 020-3/120, 15. августа 2022. године

Председник 
Милош Станојевић, с. р.

Веће Градске општине Обреновац, на седници одржаној 
15. августа 2022. године, на основу чл. 49, 50, 56, 99. и 170. За-
кона о запосленима у аутономним покрајинама и јединица-
ма локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 
113/17, 113/17 – други закон, 95/18 и 114/21), чл. 66. и 67. Ста-
тута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2, 73/14 и 83/19) и члана 
22. Одлуке о Управи Градске општине Обреновац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 117/16, 39/19, 121/19 и 20/21), доноси 

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИ-

КА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
1. Поставља се се за вршиоца дужности начелника Упра-

ве Градске општине Обреновац, Катарина Мијук, дипломи-
рани правник из Обреновца, до постављења начелника на 
основу јавног конкурса за попуњавање положаја, а најдуже 
на три месеца.

2. Вршилац дужности ступа на положај даном доноше-
ња овог решења, а почиње са радом 16. августа 2022. године.

3. Вршилац дужности за свој рад и рад Управе градске 
општине одговара Већу Градске општине Обреновац.

4. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”. 

Веће Градске општине Обреновац
VII-02 бр 020-3/124, 15. августа 2022. године

Председник 
Милош Станојевић, с. р.

СУРЧИН
Веће ГО Сурчин на својој 49. седници, одржаној 28. 

јула 2022. године, на основу члана 42. Статута ГО Сурчин 
(„Службени лист Града Београда”, број 112/19 – пречишћен 
текст), доноси

ЗА КЉУЧА К
I. Даје се сагласност на Одлуку УО Туристичке органи-

зације ГО Сурчин број 350/22 од 20. јула 2022. године о из-
мени и допуни важећег ценовника (,,Службени лист Града 
Београда”, бр. 42/19, 8/21 и 66/21).

II. Овај ценовник објавити у „Службеном листу Града 
Београда”.

Веће Градске општине Сурчин
Број III-01-06-01-148/22, 28. јула 2022. године

Председник
Дипл. инж. Стеван Шуша, с. р.

На основу члана 39. Закона о туризму („Службени гла-
сник РС”, број 17/19), члана 21. тачка 2. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 
– др. закон, 81/05 – исправка др. закона, 83/05 – исправка 
др. закона и 83/14 – др. закон), члана 14. Одлуке о осни-
вању Туристичке организације Градске општине Сурчин 
(„Службени лист Града Београда”, број 115/18) и члана 22. 
Статута Туристичке организације Градске општине Сурчин 
(„Службени лист Града Београда”, број 129/18), Управни од-
бор Туристичке организације Градске општине Сурчин, на 
седници одржаној дана 20. јула 2022. године донео је

ОДЛУКУ
1. Усваја се предлог директора Туристичке организације 

Градске општине Сурчин број 348/2022 од 19. јула 2022. го-
дине о допуни важећег Ценовника Туристичке организаци-
је Градске општине Сурчин (,,Службени лист Града Београ-
да”, бр. 42/19, 8/21 и 66/21):

VI. Цене изнајмљивања кватромарана и табела гласи:

 Назив услуге Цена 
(у динарима)

1. Изнајмљивање кватромарана на 1 сат (сат времена) 20.000,00

2. Изнајмљивање кватромарана након започетог сата 
(сваки наредни сат) 10.000,00

2. Овај ценовник објавити у ,,Службеном листу Града 
Београда”.

3. Доставити ценовник оснивачу ради давања сагласно-
сти на примену истог.

Управни одбор Туристичке организације
Градске општине Сурчин

Број 350/22, 20. јула 2022. године
Председник

Ирена Марковић Гајић, с. р.
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САДРЖАЈ

Страна
Решење о допуни Решења о утврђивању цене 

услуге превоза у јавном линијском превозу путника 
на територији града Београда  – – – – – – – – – – – –  1

Акти градских општина

САВСКИ ВЕНАЦ
Одлука о престанку мандата одборнице Скуп-

штине Градске општине Савски венац  – – – – – – –  1
Одлука о потврђивању мандата одборнице 

Скупштине Градске општине Савски венац  – – – –  2
Решење о утврђивању престанка дужности за-

меника секретара Скупштине Градске општине 
Савски венац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Решење о утврђивању престанка дужности ло-
калног омбудсмана Градске општине Савски венац   2

Решење о утврђивању престанка дужности за-
менице локалног омбудсмана Градске општине Сав-
ски венац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Решење о утврђивању престанка дужности за-
менице локалног омбудсмана Градске општине Сав-
ски венац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Решење о утврђивању престанка дужности за-
менице локалног омбудсмана Градске општине Сав-
ски венац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Решење о избору локалног омбудсмана Градске 
општине Савски венац – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Решење о избору заменице локалног омбудсма-
на Градске општине Савски венац  – – – – – – – – –  3

Страна

Решење о избору заменице локалног  омбудсма-
на Градске општине Савски венац  – – – – – – – – –  3

Решење о избору заменице локалног  омбудсма-
на Градске општине Савски венац  – – – – – – – – –  4

Решење о утврђивању престанка дужности чла-
нице Управног одбора Туристичке организације 
Градске општине Савски венац  – – – – – – – – – – –  4

Решење о именовању чланице Управног одбора 
Туристичке организације Градске општине Савски 
венац– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  4

ЛАЗАРЕВАЦ
Решење о давању сагласности на Ценовник о 

утврђивању закупнине за пословни простор који 
користи Градска општина Лазаревац, са Ценовни-
ком– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  4

ОБРЕНОВАЦ
Решење о утврђивању престанка рада на поло-

жају начелнику Управе Градске општине Обрено-
вац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6

Решење о постављењу вршиоца дужности на-
челника Управе Градске општине Обреновац  – – –  6
СУРЧИН

Закључак о давању сагласности на Одлуку 
Управног одбора Туристичке организације Градске 
општине Сурчин о измени и допуни важећег Це-
новника са одлуком  – – – – – – – – – – – – – – – – –  6
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, 
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1. 
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. 
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247. 
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15
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